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O presente documento consiste no Produto 2 - Relatório de Diagnóstico 

Situacional – RDS do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Limoeiro do 

Norte, elaborado no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes Engenharia Ltda. 

(RMS Engenharia) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – CE, com base no 

convênio consolidado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão federal 

ligado ao Ministério da Saúde. A relação completa dos produtos que compõem o PMSB 

de Limoeiro do Norte é apresentada a seguir:  

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores - RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional - RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas - RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais - RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas - ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento - RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações - RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP; 

 

Relatórios Mensais: 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

LIMOEIRO DO NORTE – CE 

 

Aprovada em janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento 

básico (ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da 

aprovação da Lei 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e 

contar com novas perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado 

em princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, 

de modo a desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.  
 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada 

por desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   
 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração 

do PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de 

saneamento básico (Lei nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, 

proteger o meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento 

sustentável do Município.  
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Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento 

urbano das últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais 

decorrentes, dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem 

centralizando esforços com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor 

em pauta, focalizando os diversos problemas resultantes das condições de saneamento 

existentes no município.  
 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a 

visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no 

processo, atuando como agente transformador no contexto do saneamento básico. 

Dentro dessa premissa, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Limoeiro do Norte. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

  

O Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS foi elaborado por uma equipe 

multidisciplinar com visão de trabalho interdisciplinar, envolvendo técnicos de diversas 

áreas.  
 

Esse relatório compreende os diagnósticos dos serviços públicos de saneamento 

básico do Município de Limoeiro do Norte, organizados em 05 (cinco) volumes 

distintos denominados de subprodutos, assim discriminados: 
 

• Diagnóstico Sócio-Econômico e Ambiental – Volume I;  

• Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água - Volume II; 

• Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário - Volume III; 

• Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 

Volume IV; 

• Diagnóstico dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas - 

Volume V. 
 

A metodologia de trabalho envolveu simultaneamente duas vertentes: os 

diagnósticos detalhados de cada setor do saneamento básico no Município de Limoeiro 

do Norte, a partir dos quais se obteve informações indispensáveis para os gestores 

públicos auxiliando nas tomadas de decisões, bem como uma discussão com vários 

setores da sociedade, visando garantir a integridade das ações a serem empreendidas. 
 

A área de abrangência do trabalho englobou as zonas urbana e rural do 

Município. Vale salientar, que os temas foram tratados sob o ponto de vista dos seus 

inter-relacionamentos, o que permite uma visão integrada da área e constituem fontes 

de informações fundamentais para o planejamento territorial. Essa sistemática inclui o 

desenvolvimento do trabalho participativo com a comunidade local em várias etapas e 

em diversos níveis de envolvimento, onde foram discutidas as diretrizes do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB em reunião pública com a participação dos 
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diversos segmentos da sociedade na busca de uma melhor qualidade de vida para a 

população, visando à otimização dos recursos públicos, em consonância com a política 

nacional de saneamento básico. 
 

Na verdade, o que define o ritmo do trabalho é a participação popular ao longo 

de todo o processo de elaboração do Plano. Somente após a realização da Conferência 

no Município, é que os diagnósticos foram concluídos devido ser necessário um 

feedback com a comunidade a fim de constar nos relatórios os anseios e expectativas da 

população quanto ao saneamento básico e suas implicações na qualidade de vida local e 

no meio ambiente. Nessa fase do trabalho, já foram realizadas reuniões e constituído o 

Grupo Executivo, Grupo Consultivo, Fórum sobre o desenvolvimento do PMSB, 

criação do Conselho Popular e Eleição dos Delegados. Cada representante tem suas 

atribuições e responsabilidades dentro do processo. Como critério, os delegados eleitos 

e escolhidos são membros de entidades civis organizadas na localidade, tendo como 

função representar os distritos e bairros da sede do Município. Para tanto, esses 

delegados foram capacitados para realizarem seminários individualizados com a 

comunidade a qual representa. Essa capacitação foi realizada no Município com a 

abordagem temática do saneamento ambiental por meio de exposições de técnicos dos 

diversos setores e questões relativas à mobilização social com entrega de cartilhas, 

desenvolvimento de dinâmicas de grupo e roteiro relativo a cada setor do saneamento 

básico (Apêndice), com linguagem acessível, para reflexão da comunidade acerca do 

PMSB.  
 

Contudo, para a elaboração dos diagnósticos, além da sistemática de 

participação popular inerente ao processo, foram consultados os diversos órgãos da 

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, responsáveis pela gestão e gerenciamento 

de cada setor do saneamento básico na localidade. Dessa maneira, foram identificadas a 

caracterização dos sistemas, suas necessidades e problemática quanto à regularização, 

controle e fiscalização dos serviços de saneamento básico. Os diagnósticos foram 

elaborados com base em informações bibliográficas, inspeção de campo, entrevista com 

técnicos responsáveis pela operação dos serviços de abastecimento de água, 
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esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais. Como também, em dados secundários coletados nos órgãos 

públicos que trabalham com o assunto, por meio de questionários desenvolvidos para 

cada setor (Apêndice). 
 

É importante ressaltar, que nos relatórios constam uma análise crítica da 

situação dos referidos sistemas, levantamento fotográfico georeferenciado e croquis dos 

sistemas visitados. A coleta de dados abrangeu informações geoambientais, 

caracterização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando 

as especificidades locais e as relativas a cada setor.  
 

Por fim, foi feita uma análise da situação operacional atual dos diversos 

sistemas, contextualizando o sistema de gerenciamento e o desenvolvimento local 

sustentável, observando a aplicação às normas e a legislação federal, estadual e 

municipal que estabelecem as estratégias, as diretrizes e as políticas para o setor.  
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3. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE 

 

O município de Limoeiro do Norte possui limites ao Norte: Russas e Quixeré, 

Leste: Rio Grande do Norte, Sul: Tabuleiro do Norte, e Oeste: Morada Nova e São João 

do Jaguaribe. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população do município em 2008 era de 55.539 habitantes. A sede de 

Limoeiro do Norte urbanizou-se ao longo do tempo até se tornar uma cidade-pólo na 

rede urbana da microrregião do Baixo Jaguaribe. Na Figura 3.1, apresenta-se a 

localização do município de Limoeiro do Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Localização do município de Limoeiro do Norte. 
 

Limoeiro do Norte faz parte dos 35 municípios do Estado do Ceará que são 

operados com sistemas próprios das prefeituras locais, os chamados serviços autônomos 

de água e esgoto (SAAE).  
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4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – CONTEXTO ATUAL 

 
Muito se tem comentado sobre a precariedade dos sistemas de saneamento na 

área urbana e rural, principalmente nas regiões mais carentes do país. O déficit ainda é 

enorme e, em face do aumento significativo da população urbana no Brasil, isto 

consiste em um problema que exige urgente solução. Entretanto, não se pode 

negligenciar a situação do saneamento na zona rural, em que os investimentos e ações 

existentes são ainda mais escassos.  
 

Investimentos em saneamento, principalmente no tratamento de esgotos, 

diminui a incidência de doenças e internações hospitalares e evita o comprometimento 

dos recursos hídricos do município. 
 

A percepção de que a maior parte das doenças é transmitida principalmente 

através do contato com a água poluída e esgotos não tratados levou os especialistas a 

procurar as soluções integrando várias áreas da administração pública. 
 

Ainda que somente 0,1% do esgoto de origem doméstica seja constituído de 

impurezas de natureza física, química e biológica, e o restante seja água, o contato com 

esses efluentes e a sua ingestão são responsáveis por cerca de 80% das doenças e 65% 

das internações hospitalares. Atualmente, apenas 10% do total de esgotos produzido 

recebem algum tipo de tratamento, os outros 90% são despejados "in natura" nos solos, 

rios, córregos e nascentes, constituindo-se na maior fonte de degradação do meio 

ambiente e de proliferação de doenças. 
 

O esgotamento sanitário requer não só a implantação de uma rede de coleta, 

mas também um adequado sistema de tratamento e disposição final.  
 

Quanto ao tratamento, há várias opções atualmente disponíveis que devem ser 

avaliadas segundo critérios de viabilidade técnica e econômica, além de adequação às 

características topográficas e ambientais da região. Dependendo das necessidades 

locais, o tratamento pode se resumir aos estágios preliminar, primário e secundário. No 
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entanto, quando o lançamento dos efluentes tratados se der em corpos d’água 

importantes para a população, seja porque deles se capta a água para o consumo, seja 

porque são espaços de lazer, recomenda-se também o tratamento terciário seguido de 

desinfecção, via cloração das águas residuais. 
 

Conduzido pela administração pública municipal, o saneamento ambiental é 

uma excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e 

ambiental, o que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio da participação popular 

ampliam-se os mecanismos de controle externo da administração pública, concorrendo 

também para a garantia da continuidade na prestação dos serviços e para o exercício da 

cidadania. 
 

Através de visitas in loco, coleta de informações disponíveis e entrevistas com 

encarregados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de 

Limoeiro do Norte, foi realizada uma descrição das unidades operacionais e uma 

análise da situação atual do sistema de esgotamento sanitário. Entretanto, esse 

diagnóstico não avaliará a eficiência das ETE’s nem o atendimento aos padrões de 

lançamento de efluentes estabelecidos na Resolução CONAMA n° 20/1986 e na 

Portaria SEMACE n° 154/2002, uma vez que o SAAE não realiza monitoramento dos 

efluentes. 
 

Vale ressaltar que atualmente o município de Limoeiro do Norte já está em fase 

de implantação de obras de um projeto do governo federal e do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento). Com o término das obras, previsto para 2010, a 

cobertura deve aumentar para 86% na área urbana. O projeto inclui a construção de 

duas estações de tratamento de esgoto e deve custar cerca de R$ 15 milhões. A 

implantação desse projeto é descrita detalhadamente no Item 7 do presente documento. 
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O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Limoeiro do Norte é uma autarquia 

municipal, criada oficialmente através da Lei n°053/61. Esta Lei se limitou à criação do 

SAAE, sua classificação, e subordinação, não dispondo sobre a política tarifária e as 

garantias estabelecidas para os setores de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Na Figura 5.1, pode-se visualizar a sede administrativa do SAAE de 

Limoeiro do Norte situada na Avenida Dom Aureliano Matos, n° 1400, centro. 

 

 

Figura 5.1 - Sede Administrativa do SAAE de Limoeiro do Norte. 
 

No Relatório de Diagnóstico Situacional dos Serviços de Abastecimento de 

Água é apresentada a estrutura organizacional e de recursos humanos do SAAE. Em 

síntese, a administração geral do SAAE é exercida por um Superintendente, e dois 

setores sob a responsabilidade de coordenadores subordinados ao Superintendente. Tais 

setores são as Coordenadorias Administrativa e de Operações e Manutenção. 
 

O SAAE conta no seu quadro atual, com um total de 17 funcionários efetivos, 3 

comissionados (nomeados pelo Prefeito) e mais 36 terceirizados ou da prefeitura. Para a 

manutenção e operação do sistema de coleta e tratamento de esgotos são lotados 6 (seis) 

funcionários do quadro atual de funcionários. 

 

5. SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE 
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O Sistema de esgotamento sanitário do município de Limoeiro do Norte 

acontece de forma Isolada ou de Forma Integrada. No primeiro caso, todo processo de 

coleta, tratamento e disposição ocorrem isoladamente no mesmo local (solução 

estática), é o que acontece nos bairros periféricos e distritos do município. No segundo 

caso, o sistema de coleta se encontra integrado, de forma a permitir o escoamento dos 

esgotos até a Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, utilizando duas elevatórias, 

uma situada no terreno existente ao lado do Hospital Municipal e outra no Bairro Bom 

Nome. 
 

Atualmente o SAAE conta com total de 1.709 imóveis ligados à rede de esgoto, 

representando 10,9% de índice de cobertura do total de consumidores do Município que 

têm a oferta da rede de distribuição de água (SAAE, 2008). Sendo assim, 89,1% que 

possuem ligação de água utilizam solução estática de esgotamento sanitário. 
 

As soluções estáticas podem ser os sistemas individuais de fossa e sumidouro ou 

poços absorventes (quando os excrementos são dispostos em conjunto com as águas 

servidas); sistemas de fossa seca e suas variações (quando os excrementos são dispostos 

separadamente das águas servidas). 
 

Segundo Jordão e Pessôa (2005), para os sistemas individuais de fossa a seleção 

do sistema de disposição do efluente líquido proveniente da fossa séptica a ser adotado 

deve considerar os seguintes fatores: 
 

- Natureza e utilização do solo; 

- Profundidade do lençol freático; 

- Grau de permeabilidade do solo; 

- Utilização e localização da fonte de água de subsolo utilizada para consumo 

humano;  

- Volume e taxa de renovação das águas de superfície. 

 

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE 

ESGOTOS  
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Para a determinação do grau de permeabilidade deve ser realizado o ensaio de 

infiltração no solo, cujo procedimento encontra-se detalhado na NBR 7229. 
 

Conforme descrito por Campos (1999), entre os processos eficientes e 

econômicos de disposição do efluente líquido das fossas têm sido adotados os seguintes 

tipos: Diluição (corpo d’água receptor), não recomendado para a bacia em questão; 

Sumidouro; Vala de infiltração; Vala de filtração; Filtro de areia e Filtro biológico 

anaeróbio. 
 

Entretanto, em Limoeiro do Norte muitas das fossas utilizadas são geralmente 

“negras” e em poucos casos fossas sépticas/sumidouros. A fossa séptica pode ser 

definida como unidade de sedimentação e digestão anaeróbia, de escoamento contínuo. 

É projetada para ser construída com material estanque (à prova de água) para receber as 

águas residuárias. Para a fossa séptica devem ser encaminhados todos os despejos 

domésticos provenientes de cozinha, lavanderia domiciliares, lavatórios, bacias 

sanitárias, banheiros, mictórios. A velocidade de permanência do liquido na fossa 

permitem a separação da fração sólida do líquido, proporcionando a digestão limitada 

da matéria orgânica e acúmulo dos sólidos. Isso permite que o líquido, um pouco mais 

clarificado, seja destinado a uma área de absorção (sumidouro). 
 

Em face da sua simplicidade, os sistemas de fossas e suas variações ficaram com 

um estigma de que são soluções paliativas, enquanto não são construídas as redes 

coletoras. A falta de cuidado no dimensionamento, na avaliação das características do 

solo e nas operações de limpeza periódicas contribuíram ainda mais com esta 

afirmação, devido aos constantes extravasamento e contaminação do solo que estes 

sistemas, quando não adequadamente projetados e construídos, acarretam. 
 

No município de Limoeiro do Norte, 80% da população da zona rural utilizam 

estes sistemas para a disposição dos esgotos, os quais, na maioria das vezes, não são 

adequadamente dimensionados e construídos. Geralmente, em áreas de baixo poder 

aquisitivo, se limitam a um buraco no chão, nem sempre tampado, onde são dispostas as 

excretas e mesmo as águas servidas. O ponto crítico do município está localizado na 
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Chapada do Apodi, pois temos em torno de 90% de suas residências sem esgotamento 

sanitário. Nas Figuras 6.1 e 6.2 são apresentadas algumas situações de lançamento de 

esgotos a céu aberto. 
 

 

Figura 6.1 - Disposição de esgotos a céu aberto – Bairro Cidade Alta. 
 

 

Figura 6.2 -  Disposição de esgotos a céu aberto – Distrito de Bixopá. 
 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário de Forma Integrada possui dois 

sistemas distintos, um que atende a sede do município e o outro a cidade Alta.  
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a) Sede do Município de Limoeiro do Norte 
 

Para um melhor entendimento do sistema de esgotamento sanitário da sede do 

município de Limoeiro do Norte, apresenta-se na Figura 6.3 um croqui do sistema em 

questão. 
 

O sistema é constituído de rede coletora de aproximadamente 15 km de 

extensão, duas elevatórias (elevatória Bom Nome que recalca esgotos proveniente dos 

bairros Bom Nome e Santa Luzia, e elevatória da sede que recalca esgotos proveniente 

dos demais bairros mais o da elevatória Bom Nome), ETE que possui tratamento 

preliminar (gradeamento e caixa de área) e uma lagoa de estabilização, sendo o corpo 

receptor o rio Jaguaribe. 
 

 

Figura 6.3 - Croqui esquemático do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do 
Município. 

 
A rede coletora é normalmente dimensionada para trabalhar de forma que seu 

escoamento ocorra livremente, com velocidades nem muito baixas, de forma que não 

deposite material admitindo-se uma tensão trativa mínima, nem muito alta, de forma a 

causar o desgaste prematuro das tubulações.  
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No período chuvoso, o sistema de coleta de esgotos sanitários recebe 

indevidamente contribuição de vazões de águas pluviais. Esta infiltração se dá 

principalmente pela falta de sistema de drenagem das águas pluviais, pois essa 

cobertura é somente 2%, ocasionando a infiltração na rede coletora através de PVs e 

caixas de ligações domiciliares causando sérios problemas operacionais como 

transbordamento de poços de visita e diminuindo a capacidade de coleta dos esgotos, 

uma vez que o sistema não foi projetado para esse fim. 
 

Outro fator que contribui é o hábito da população de interligar a drenagem 

interna de suas residências nas caixas de passagem das ligações intradomiciliares de 

esgoto, aumentando ainda mais o incremento de águas pluviais no sistema. A presença 

de sedimentos (areia, lixo e outros sedimentos) que estão intimamente ligados com o 

problema de águas pluviais atrapalha bastante o funcionamento dos coletores, pois 

diminui a capacidade de transporte de esgoto e aumenta a possibilidade de obstruções 

causando transtornos à população. 
 

Com relação às duas estações elevatórias, a da sede (Figura 6.4) e de Bom 

Nome (Figuras 6.5 e 6.6), suas potências do conjunto motor bomba são 15 e 7,5 CV, 

respectivamente.  
 

 

Figura 6.4 - Estação Elevatória da Sede. 
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Figura 6.5 - Estação Elevatória Bom Nome. 
 

 

Figura 6.6 - Caixa de areia da EE. de Bom Nome. 
 

Um problema verificado nas duas estações elevatórias é a presença indevida de 

areia nos poços de sucção onde são instaladas as bombas, prejudicando seu 

funcionamento. Isso ocorre por deficiência das próprias unidades de tratamento 

preliminar ou por dificuldade da operação para realizar a remoção de lixo e areia.  
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Vale ressaltar que as linhas de recalque também necessitam de cuidados de 

forma que a condução do esgoto sob pressão ocorra de forma segura. Para isso, a linha 

de recalque deve funcionar dentro de parâmetros e características recomendados para a 

velocidade, e devidamente protegidos contra os transientes hidráulicos, etc. 
 

a.1) ETE 
 

A ETE é composta de tratamento preliminar e uma lagoa de estabilização. O 

tratamento preliminar é constituído de gradeamento (Figura 6.7) e caixa de areia 

(Figura 6.8).  
 

O processo envolvido no tratamento preliminar, gradeamento é essencialmente 

físico, pois remove os sólidos grosseiros e flutuantes, mediante passagem dos esgotos 

sanitários brutos através de grades de barras. As grades possuem inclinação no sentido 

de jusante do canal, para facilitar a remoção manual do material retido. 
 

À medida que os sólidos retidos vão obstruindo o fluxo de água pelas grades e, 

portanto aumentando a velocidade de passagem dos esgotos pelas grades, haverá 

aumento de diferença de nível de água a montante e a jusante das grades, necessitando-

se de limpeza. 
 

A remoção de material retido na grade deve ser feita periodicamente. A 

freqüência das limpezas varia com os hábitos da população, época do ano e depende da 

abertura entre as barras. O operador deve fazer um acompanhamento visual da 

quantidade de material retido na grade. Quando a diferença de nível do esgoto a 

montante e a jusante da grade for da ordem de 10 cm, o operador deverá remover o 

material retido na grade. Em condições normais o operador da estação realiza a limpeza 

1 ou 2 vezes por dia. Após uma chuva intensa o esgoto carregará mais materiais 

grosseiros, assim a freqüência de limpeza deverá ser aumentada. 
 

O material retido nas grades é removido com um rastelo e enterrado em valas 

previamente abertas na área da ETE, logo após sua remoção. O material removido 

deverá ser recoberto com uma camada de terra de pelo menos 20 cm, evitando mau 

cheiro e o aparecimento de moscas. 
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Figura 6.7 - Gradeamento (ETE – Sede). 
 

 

Figura 6.8 - Caixa de areia (ETE – Sede). 
 

O efluente da caixa de areia é encaminhado para a lagoa de estabilização, de 

dimensões: 90 m de largura, 210 m de comprimento e 1,8 a 2,0 m de profundidade (ver 

Figura 6.9). As lagoas de estabilização constituem o método mais simples de 

tratamento de esgotos que existe. São construídas através de escavações no terreno 

natural cercado de terra. 
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Figura 6.9 - Lagoa de Estabilização (ETE – Sede). 
 

As lagoas são definidas como todo corpo de água artificial usado para reter os 

esgotos, até que as águas se tornem menos ofensivas, através de decomposição 

biológica e estejam em condições adequadas para a disposição final, que normalmente 

ocorre num rio. Sendo habitadas por vários tipos de organismos vivos – bactérias, algas, 

macro invertebrados, protozoários – que coexistem da interação entre eles e o próprio 

meio ambiente. Essa comunidade de seres vivos está sujeita a contínuas mudanças, 

sendo difícil prever, com certeza, quando e como estas ocorrerão. 
 

Sabe-se, contudo, que os seguintes fatores afetam os organismos desse meio 

ambiente e, conseqüentemente, a própria eficácia do tratamento. 

• disponibilidade de energias e nutrientes para o seu 

crescimento mudanças no tipo de resíduo; 

• efeitos das interações entre os próprios seres vivos da 

comunidade; 

• mudanças ambientais de natureza física, tais como 

temperatura, umidade, radiação solar; 

• mudanças sazonais na operação das lagoas; 

• outros processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem 

em lagoas de estabilização. 
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A matéria orgânica que entra numa lagoa de estabilização constitui-se de sólidos 

sedimentáveis e não-sedimentáveis, coloidal ou em solução. Enquanto a matéria 

sedimentável e a matéria coloidal floculada sedimentam principalmente nas 

proximidades da entrada para formar a camada de lodo, a matéria restante permanece 

no meio líquido. 
 

Na camada de lodo, os sólidos orgânicos sedimentados são estabilizados por 

bactérias (formadoras de ácidos e de metano) que, em condições anaeróbias, liberam 

gases para a atmosfera e compostos solúveis para o meio líquido. 
 

Sob determinadas condições de temperatura e quantidade de matéria orgânica 

aplicada na lagoa, a gaseificação pode ser responsável por uma redução de 20% a 30% 

da carga de DBO aplicada na lagoa. A matéria orgânica solúvel resultante dessa 

decomposição acarreta, todavia, um acréscimo de DBO no meio líquido (Campos, 

1999). 
 

A fração de matéria orgânica no meio líquido corresponde aos sólidos não 

sedimentados e aos compostos solúveis da realimentação da camada de lodo e é 

decomposta por bactérias aeróbias, facultativas e anaeróbias. 
 

Quanto à atividade biológica predominante da lagoa de estabilização em questão 

pode ser classificadas em lagoa facultativa, pois funciona através da ação de algas e 

bactérias que vivem em simbiose, isto é, umas dependendo das outras. Por isso são 

denominadas de facultativa devido às condições aeróbias (com oxigênio) mantidas na 

superfície e às condições anaeróbias (sem oxigênio) mantidas na parte inferior da lagoa. 

É o tipo mais comumente usado. A profundidade das lagoas facultativas normalmente é 

de 1,0 a 2,0m (Campos, 1999). 
 

Verificou-se um grande acúmulo de areia na entrada da lagoa (ver Fotos 6.10). 

Este fato deve trazer implicações ao desempenho da lagoa, em virtude da apreciável 

redução de seu volume útil. 

 
 



                                

___________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia - 21 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda. 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

Figura 6.10 - Presença visível de areia na Lagoa de Estabilização (ETE – Sede). 
 

O efluente da lagoa de estabilização é lançado no corpo hídrico receptor, o rio 

Jaguaribe, a uma distância de aproximadamente 300 metros da ETE (ver Figura 6.11). 

Vale ressaltar que o SAAE não realiza nenhum tipo de monitoramento para avaliar o 

atendimento aos padrões de lançamento de efluentes, conforme já comentado no Item 

4. 

 

 

Figura 6.11 - Lançamento no corpo receptor – Rio Jaguaribe (ETE – Sede). 
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b) Cidade Alta 

 

O sistema é constituído de rede coletora de apenas 2 km de extensão, uma 

elevatória, ETE que possui tratamento preliminar (gradeamento e caixa de área) e um 

Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket Reactors – UASB), um tanque para desinfecção, sendo o corpo receptor o rio 

Banabuiú. Na Figura 6.12, se apresenta o croqui do sistema de esgotamento sanitário 

da Cidade Alta. 

 

 

Figura 6.12 - Croqui esquemático do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade 
Alta. 

 
A rede coletora possui uma extensão de aproximadamente 2 km, esta por sua 

vez transporta os esgotos a ETE, onde há uma pequena estação elevatória, constituída 

de tratamento preliminar (gradeamento e caixa de areia, ver Figura 6.13) cujo conjunto 

motor bomba de potência de 0,5 CV. (Figura 6.14). 
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Figura 6.13 - Tratamento preliminar da Estação Elevatória na ETE – Cidade Alta. 
 

 

Figura 6.14 - Estação Elevatória na ETE – Cidade Alta. 
 

O tratamento é realizado através de um Reator UASB, onde atualmente é o 

sistema mais utilizado de tratamento anaeróbio de esgoto à carga elevada, 

caracterizando-se pela redução dos tempos de retenção hidráulica e pelo aumento dos 

tempos de retenção celular. Na Figura 6.15, se visualiza o reator UASB da ETE – 

Cidade Alta. 
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Figura 6.15 - Reator UASB da ETE – Cidade Alta. 
 

Os reatores UASB apresentam características próprias em termos de projeto, 

partida e operação. Fisicamente, o sistema é bastante simples e consiste de uma entrada, 

onde o afluente é, em geral, uniformemente distribuído, localizada no fundo do reator. 
 

O processo de decomposição do material orgânico presente no esgoto afluente é 

realizado na parte inferior do reator (zona de digestão), onde há uma manta de lodo 

responsável pela digestão anaeróbia. Sendo separada da parte superior ou da zona de 

sedimentação por um dispositivo denominado separador de fases. 
 

Quando a água residuária entra no reator pelo fundo, seguindo uma trajetória 

ascendente, há uma mistura do material orgânico com o lodo anaeróbio presente na 

zona de digestão. 
 

O separador de fases promove uma zona tranqüila. Os flocos de lodo que 

eventualmente são arrastados para a parte superior do reator entram nesta zona que 

proporciona uma diminuição da velocidade do líquido, devido à área disponível para o 

escoamento ascensional aumentar gradativamente, tornando possível que, a uma 

determinada altura, a velocidade de arraste se torna menor que a velocidade de 

sedimentação do floco de lodo. 
 

Quando o acúmulo dos flocos que se depositam na superfície inclinada do 

separador de fases for relativamente grande, esses deslizarão para a zona de digestão. 
 

Tanque de Contato 

UASB 
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A zona de sedimentação acima do separador de fases permite a presença de uma 

grande massa na zona de digestão, propiciando a retenção do lodo e, consequentemente, 

um efluente livre de sólidos sedimentáveis. 
 

Na zona de digestão, há a formação e liberação das bolhas de biogás para a parte 

superior do reator até encontrarem uma interface líquido – gás abaixo do separador de 

fases, onde se desprendem, formando uma fase gasosa. Os flocos de lodo podem, 

eventualmente, subir à interface aderidos às bolhas, porém tenderão a decantar fazendo 

parte da massa de lodo na zona de digestão, após o desprendimento do gás. Com essa 

configuração, consegue-se um reator com uma região que apresenta elevada 

concentração de microrganismos ativos, por onde escoam as águas residuárias a serem 

tratadas. 
 

Um aspecto operacional importante em um sistema com lodos em suspensão 

como no caso do reator UASB, é a descarga de lodo de excesso. A sistemática de 

descarte do lodo destina-se a extração periódica de parcela deste lodo, que cresce em 

excesso no reator, possibilitando também a retirada de material inerte que 

eventualmente venha a se acumular no fundo do reator. 
 

Este descarte tem que obedecer duas recomendações básicas: a retirada deve 

ocorrer quando a capacidade de retenção do reator estiver exaurida e o residual deve 

ficar em um mínimo de modo que não haja prejuízo na continuidade do processo de 

digestão da matéria orgânica afluente. Devem ser previstos pelo menos dois pontos de 

descarte, um junto ao fundo e outro a aproximadamente 1,0 a 1,5 metro acima, 

dependendo da altura do compartimento de digestão, de forma a propiciar maior 

flexibilidade operacional. 
 

Segundo informações do SAAE de Limoeiro do Norte, o descarte de lodo 

proveniente do reator UASB é realizado uma vez a cada dois meses. Utilizando dois 

leitos de secagem a fim de realizar a desidratação do mesmo, sendo enterrado 

posteriormente. Na Figura 6.16, pode-se verificar os leitos de secagem do reator 

UASB. 
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Figura 6.16 - Leitos de secagem de lodos da ETE – Cidade Alta. 
 

Vale ressaltar que o processo de digestão anaeróbica no reator UASB tem um 

desempenho eficiente na remoção de matéria orgânica e de sólidos suspensos. 

Entretanto, não corrige outras características indesejáveis de esgoto como a presença de 

organismos patogênicos e nutrientes, tornando, assim, de fundamental importância o 

papel de pós-tratamento. 
 

Na ETE - cidade Alta há um tanque de contato destinado a realizar a 

desinfecção do efluente do reator UASB, entretanto, o SAAE não realiza tal cloração, 

tornando assim, funcionalmente como apenas um tanque de passagem. Na Figura 6.15, 

apresentada anteriormente, pode-se visualizar o tanque de contato. 
 

O corpo hídrico receptor efluente do tanque de passagem é o rio Banabuiú, a 

uma distância de aproximadamente 600 metros da ETE. Sendo importante ressaltar, que 

o SAAE não realiza nenhum tipo de monitoramento para avaliar o atendimento aos 

padrões de lançamento de efluentes conforme já comentado no Item 4. 
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7. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( EM FASE 
DE IMPLANTAÇÃO) 

 

As obras estão sendo realizadas por meio do PASS/BID (Programa de Ação 

Social em Saneamento), executado pelo Ministério das Cidades, financiado pelo BID e 

apoiado pelo PNUD. Ao todo, a verba disponível é de U$ 95 milhões e foi incorporada 

ao orçamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) destinado a 

saneamento. Os recursos do PASS/BID devem financiar obras na região Norte, 

Nordeste Centro-Oeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, em municípios com 

população entre 15 mil e 75 mil habitantes.  
 

Em principio, as obras de Limoeiro do Norte estão orçadas em R$ 15,5 milhões. 

O PASS/BID vai financiar 62% do total, o Ministério das Cidades 13% e os 25% 

restantes serão contrapartida do município. A expectativa é que as obras sejam 

concluídas em 2010. Além rede de esgoto, elas incluem a construção de duas estações 

de tratamento de água.  
 

Atualmente, as obras estão sendo executadas no bairro Antônio Holando de 

Oliveira, conhecido como Cidade Alta, o que tem menor cobertura de rede de esgotos.  
 

Para a primeira etapa está previsto de acordo com o projeto básico, 50 Km de 

rede coletora, tendo diâmetro das tubulações de 150 mm em grande parte da cidade, 

com pequenos trechos de 200mm e 300mm. Da extensão total de rede coletora 1,20 Km 

da terá profundidade superior a 5 metros, implantação de 7 (sete) Estações Elevatórias e 

implantação de 2 (dois) coletores-tronco (CT) localizados na Cidade Alta, sendo eles: 
 

• CT-1 com diâmetro de 150 e 200mm e extensão de 1.364,00 m; 

• CT-2 com diâmetro de 150 mm e extensão de 681m. 
 

Para a segunda etapa estão previstos 40 Km de rede coletora, em 150mm de 

diâmetro. Da extensão total de rede coletora 1Km terá profundidade superior a 5 metros 

e implantação de 6 (seis) Estações Elevatórias. 
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Com relação ao tratamento de esgotos serão implantadas duas ETE’s, com a 

seguinte configuração: tratamento preliminar, lagoa facultativa e maturação. No 

Quadro 7.1, se apresentam as dimensões das lagoas a serem construídas conforme suas 

respectivas etapas de implantação. 
 

Quadro 7.1 - Dimensões das Lagoas - ETE’s de Limoeiro do Norte. 
Dimensões 

ETE 
Largura  

(m) 
Comprimento 

(m) 
Profundidade 

(m) 

ETE1 

Lagoa Facultativa (1ª Etapa) 

Lagoa de Maturação (1ª Etapa) 

Lagoa Facultativa (2ª Etapa) 

Lagoa de Maturação (2ª Etapa) 

50 

29 

38 

22 

101 

58 

101 

58 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

ETE2 

Lagoa Facultativa (1ª Etapa) 

Lagoa de Maturação (1ª Etapa) 

Lagoa Facultativa (2ª Etapa) 

Lagoa de Maturação (2ª Etapa) 

101 

59 

66 

38 

202 

118 

202 

118 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 
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8. PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS - FUNASA 

 

A FUNASA no âmbito do Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares 

(MSD) tem como objetivo promover soluções individualizadas de saneamento, 

principalmente em pequenas comunidades que possuem sistema de abastecimento de 

água, por meio de instalações sanitárias simplificadas, relacionadas ao uso da água e ao 

destino adequado de esgotos no domicílio. A seguir na Tabela 8.1, são apresentadas 

informações sobre dois convênios celebrados entre a Prefeitura Municipal de Limoeiro 

do Norte e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, para implantação de projetos 

nas áreas de esgotamento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares: 
 

Tabela 8.1 – Informações sobre convênios celebrados entre a Prefeitura Municipal 
de Limoeiro do Norte e a Fundação Nacional de Saúde nas áreas de esgotamento 
sanitário e melhorias sanitárias domiciliares (período 01/01/1996 a 05/12/2008). 

Nº Original:  CV 1776/06 56000957200600007  EP 0031/06  CV 1777/06  CV 867/01  CV 2218/00  CV 
1078/01  

CV 444/02  CV 443/02 

Objeto do 
Convênio: 

MELHORI
AS 

SANITARI
AS 

DOMICILI
ARES. 

Objeto: Repasse de 
recursos financeiros 

da União, ao 
Executor, no âmbito 

do PASS/BID, 
visando à Implantação 
da 1ª Etapa do Sistema 

de Esgota mento 
Sanitário da Cidade de 

Limoeiro do 
Norte/CE, de acordo 

com o Plano de 
Trabalho detalhado . 

MELHORIAS 
SANITARIAS 
DOMICILIAR

ES. 

MELHORIA
S 

SANITARIA
S 

DOMICILIA
RES. 

EXECUCAO 
DE 

MELHORIAS 
SANITARIAS 

DOMICILIARE
S. (PROJETO 

ALVORADA ) 

CONSTRUC
AO DO 

SISTEMA 
DE 

ESGOTAME
NTO 

SANITARIO. 

EXECUC
AO DE 

MELHOR
IAS 

SANITAR
IAS 

DOMICIL
IARES. 

EXECUÇAO 
DE 

MELHORIA
S 

SANITARIA
S 

DOMICILIA
RES. 

EXECUÇ
AO DE 

MELHOR
IAS 

SANITAR
IAS 

DOMICIL
IARES. 

Concedente: 

FUNDACA
O 

NACIONA
L DE 

SAUDE - 
DF 

SECRET.NAC.SANE
AM. PROG. SOCIAL 
EM SANEAMENTO 

FUNDACAO 
NACIONAL 
DE SAUDE - 

DF 

FUNDACA
O 

NACIONAL 
DE SAUDE 

- DF 

FUNDACAO 
NACIONAL DE 

SAUDE - DF 

FUNDACAO 
NACIONAL 
DE SAUDE - 

DF 

FUNDAC
AO 

NACION
AL DE 

SAUDE - 
DF 

FUNDACAO 
NACIONAL 
DE SAUDE - 

DF 

FUNDAC
AO 

NACION
AL DE 

SAUDE - 
DF 

Valor 
Convênio: 

130.000,00 11.470.572,37 90.000,00 120.000,00 650.000,00 268.200,00 110.000,00 49.999,34 69.991,97 

Valor 
Liberado: 

130.000,00 949.877,69 90.000,00 96.000,00 650.000,00 268.200,00 110.000,00 0,00 0,00 

Publicação: 30/06/2006 13/12/2006 30/06/2006 30/06/2006 21/01/2002 18/01/2001 17/01/2002 24/12/2002 24/12/2002 

Início da 
Vigência: 

28/06/2006 13/12/2006 20/06/2006 28/06/2006 31/12/2001 18/01/2001 17/01/2002 09/12/2002 09/12/2002 

Fim da 
Vigência: 

12/05/2009 12/03/2009 23/09/2009 13/11/2008 23/01/2006 09/06/2004 01/11/2003 08/02/2005 08/12/2004 

Valor 
Contrapartida: 

8.558,74 3.823.524,12 6.936,50 9.595,03 72.223,00 29.800,00 13.280,27 4.716,51 17.476,13 

Data Última 
Liberação: 

10/12/2008 20/11/2008 23/09/2008 14/11/2006 02/12/2004 11/12/2002 06/05/2002   

Valor Última 
Liberação: 

26.000,00 76.604,66 18.000,00 48.000, 216.666,68 134.100,00 110.000,00 0,00 0,00 

Fonte: http://www.cgu.gov.br/convenios/ 
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9. RETORNO DA SOCIEDADE (LEITURA COMUNITÁRIA) 

 

Após capacitação na Sede de Limoeiro do Norte, foram realizados seminários 

na própria sede do Município, no distrito de Bixopá e em comunidades rurais buscando 

o retorno da sociedade com relação à situação atual do saneamento básico no 

município, conforme Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade - RMPS. 

Com relação ao esgotamento sanitário, foram contextualizadas para o município de 

Limoeiro do Norte, as seguintes realidades: 
 

Quadro 9.1 - Resultados dos Seminários realizados no Município de Limoeiro do 
Norte referente ao sistema de esgotamento sanitário. 

  Realização Comunidades Data Relatos da sociedade 

Sede / Setor NH 
4 

Setor NH 4, Setor 
NH 5, Setor  NH 6, 
Setor S  
 

22 / 09 / 08 

- as águas servidas são lançadas a céu aberto e as águas 
negras se destinam as fossas absorventes; 
- As fossas quando cheias, o esgoto extravasa e escoa a 
céu aberto; 
- Solo não absorve o esgoto, fossa enche muito rápido 
(solo argiloso). 

Sede / Canto 
Grande de Baixo 

Canto Grande de 
Baixo, Canto 
Grande de Cima e 
Setor R 
 

22 / 09 / 08 

- Águas servidas são utilizadas para regar plantas 
(terreiro); 
- A maioria das casas tem fossa só para águas negras; 
- As fossas absorventes não precisam ser esgotadas 
frequentemente, pois o solo tem boa absorção; 
- Algumas pessoas não possuem banheiro. 

Sede / Cidade 
Alta 

Cidade Alta e Bom 
Jesus  

22 / 09 / 08 

- Existe rede de esgoto em toda a cidade alta; 
- Atualmente há obras de implantação de rede de coleta de 
esgotos; 
- Bom Jesus do cruzeiro, não está contemplado com a rede 
de esgoto; 
- A rede está passando na rua mais não esta tendo a 
ligação para as casas (foi informado que depois o SAAE 
irá fazer a ligação das casas para a rede). 

Distrito de 
Bixopá / Sede 

Bixopá e Cabeça 
da Vaca  

23 / 09 / 08 

- Não possui rede coletora de esgotos; 
- As águas servidas são lançadas nos quintais vizinhos ou 
nas ruas; 
- As águas negras se destinam as fossas absorventes; 
- Terreno muito pedregoso (lajeiro), as fossas são muito 
rasas; 
- Quando as fossas são esgotadas, a destinação final do 
lodo (esgoto ainda fluido) é uma área próxima ao lixão; 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado 
como prioridade para a comunidade é o esgotamento 
sanitário. 

Sede / Ingarana 
 

Congo I e Congo 
II, Ingarana 

23 / 09 / 08 
-Não possui rede de coleta de esgotamento sanitário; 
-Na Ingarana é desprovida de rede coletora de esgotos e 
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  Realização Comunidades Data Relatos da sociedade 
poucas casas são as que possuem fossas; 
-Congo I - a minoria possui fossas, o esgoto é lançado a 
céu aberto; 
-A região e muito pedregosa, o que dificulta aprofundar as 
fossas absorventes (fossas rasas); 

-Congo II-minoria possui fossa, pouca casas possuem 
banheiro. 

Sede / Espinho Espinho e Danças 24 / 09 / 08 

-Durante as chuvas as fossas ficam cheias (Fossas 
Negras); 
- As águas servidas são lançadas a céu aberto, e as águas 
negras vão para as fossas absorventes; 
-o solo é muito pedregoso, não dando para construir fossas 
profundas; 
-Há uma lavanderia que lança suas águas servidas para um 
colégio, através de esgoto a céu aberto. 

Sede / Pedra 
Branca 
 

Pedra Branca, 
Tabuleiro Alto, 
Várzea do Cobra, 
Lagoa das 
Carnaúbas, Jurema. 

24 / 09 / 08 

-São utilizadas fossas para as águas negras, as águas 
servidas são usadas para regar plantas, mas em algumas 
casas possuem fossas para essas águas; 
-Algumas casas não possuem banheiro (tabuleiro e várzea 
do cobra) 
-Existem fossas próximas a poços de abastecimento de 
água  
-Várzea do cobra possui fossas a 3 metros do chafariz 
público, foi realizado análise desta água e constatado 
contaminação bacteriológica. 
- Quando as fossas são esgotadas, a destinação final do 
lodo (esgoto ainda fluido) é qualquer área a céu aberto 
(pagasse em média 40 reais por este serviço) 

Sede / Bonfim 
 

Bonfim, Bonfim de 
Cima, Morros, 
Pitombeira, 
Socorro. 
 

25 / 09 / 08 

- Não existe rede de esgoto 
- São utilizadas fossas para as águas negras, e as águas 
servidas são utilizadas para regar plantas, ou lançadas em 
terrenos a céu aberto. 
- As fossas demoram a encher, o solo tem boa absorção. 
- Algumas casas não possuem banheiro (Bonfim de Cima) 
- Em Socorro possuem 03 casas de barro, taipa, mas com 
fossas e banheiros precários. 
- Existem fossas próximas a poços de abastecimento de 
água localizados em terreno de aluvião.  
- O Rio é poluído pela comunidade (lava-se roupas, 
carros, animais, e são lançados). 

Sede / Km 60 Km 60 e Sucupira 25 / 09 / 08 

- Não existe rede coletora de esgoto. 
- Cerca de 30% das casas não possuem fossas em 
Sucupira.  
- No mutirão novo em Sucupira, cerca de 20 famílias não 
tem banheiro. 
- Existem porcos e vacas nas ruas de Sucupira. 
- Já no KM 60, os criadores de porcos possuem chiqueiros 
com fossas. 
- No Km 60 são utilizadas fossas para esgoto sanitário, as 
águas servidas são usadas para regar plantas ou são 
lançadas a céu aberto. 
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  Realização Comunidades Data Relatos da sociedade 
- As fossas demoram a encher, em média 5 anos; 
- Quando enche uma fossa se constrói uma outra.  

Sede / Côrrego 
de Areia 

Côrrego de Areia, 
Quixaba, Milagres 

09 / 10 / 08 

Não existe rede de esgoto. 
- São utilizadas fossas para as águas negras, e as águas 
servidas são utilizadas para regar plantas, ou lançadas em 
terrenos a céu aberto; 
- Há proximidade das fossas em relação aos poços para 
abastecimento de água. 
- Solo com boa absorção. 
- Quando as fossas são esgotadas, a destinação final do 
lodo (esgoto ainda fluido) é uma área próxima ao lixão (o 
custo desse serviço é de R$ 50,00); 
Obs: 18 casas não possuem banheiros. 

Sede / Arraial Arraial 09 / 10 / 08 

- Não existe rede coletora de esgoto; 
- São utilizadas fossas para as águas negras, e as águas 
servidas são utilizadas para regar plantas, ou lançadas em 
terrenos a céu aberto; 
- Problemas com pocilgas e esgotos a céu aberto. 

Sede / Sede Sede 10 / 10 / 08 

- Ilha tem problemas com fossas (fossas rasas); 
- Bairro Limoeirinho – problema com fossas quando 
chove dejetos se misturam com água (Fossas Negras). 
- No final da Rua Gaspar de Oliveira tem fossas que estão 
rompidas. 
- rede coletoras sub-dimensionada; feita para 200 
residências, hoje recebe 700 residências. 
- Lagoa Luiz Alves tem mau cheiro, população tem 
reclamado casas muito próximas da lagoa. 

Fonte: Elaborado com base na participação popular durante a realização dos seminários para elaboração 
do PMSB / Limoeiro do Norte (2008) 
 

A partir do quadro acima é possível verificar as constatações da comunidade 

com relação às problemáticas do esgotamento sanitário, sendo nítidos alguns relatos, 

tais como: - são utilizadas fossas para as águas negras, e as águas servidas são 

utilizadas para regar plantas, ou lançadas em terrenos a céu aberto; - há proximidade 

das fossas em relação aos poços para abastecimento de água. Problemas esses foram 

identificados anteriormente no levantamento de dados/informações e visita técnica. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Resumindo a situação atual do esgotamento sanitário do município de Limoeiro 

do Norte é a seguinte: 
 

• A cobertura dos serviços de coleta de esgotos no município cobre 

somente 10,9% do total de consumidores do Município que têm a oferta 

da rede de distribuição de água (SAAE, 2008). Sendo assim, 89,1% que 

possuem ligação de água são obrigados a utilizar sistemas individuais de 

fossas absorventes ou negras; 
 

• Na maioria dos casos as fossas sépticas/sumidouros se apresentam mal 

projetadas e construídas, e adicionalmente, a população não possui uma 

cultura de realizar a operação de limpeza das mesmas, acarretando 

constantes extravasamentos e contaminação do solo; 
 

• As águas subterrâneas no que concernem os aqüíferos não confinados 

ou freáticos podem estar seriamente comprometidas pela contaminação 

bacteriológica e por nitrados (NO3), principalmente nas áreas onde a 

zona não saturada é delgada, e o lençol freático pouco profundo. 
 

• O SAAE de Limoeiro do Norte cobre aproximadamente 90% da 

população do município com água tratada, e ainda outros fatores como 

intermitência na distribuição, sua qualidade e o custo da água, contribuí 

ainda mais com o aumento de casos de doenças de transmissão hídrica, 

pois isso estimula a busca do recurso nas soluções alternativas (poços) 

sujeitas à contaminação, por serem freqüentemente localizados 

próximos a fossas sem proteção. 
 

• Com relação à destinação final do lodo (ou esgoto ainda fluido) 

proveniente dos caminhões limpa fossas, não há local para a disposição 
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final do mesmo. Sendo considerado um alto risco ambiental para o 

lençol de água subterrânea. 

• As duas ETE’s existentes não possuem um programa de controle e 

monitoramento, em regime regular e de emergências. 
 

• Devido o SAAE não adotar nenhum monitoramento dos efluentes das 

ETE’s existentes, não foi possível avaliar a eficiência das mesmas, bem 

como avaliar o atendimento aos padrões de lançamento de efluentes 

estabelecidos na Resolução CONAMA n° 20/1986 e na Portaria 

SEMACE n° 154/2002. 

 

A partir desse diagnóstico foi possível constatar que a situação do esgotamento 

sanitário é insuficiente, pois sua cobertura ainda é pequena (10,9%). Além disso, os 

sistemas individuais existentes não possuem manutenção adequada e grande parte 

desses é responsável pela contaminação do lençol freático. 
 

É importante ressaltar, que atualmente, se encontram em fase de implantação as 

obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, juntamente com a construção 

de duas ETE’s. Tal implantação alcançará uma cobertura de 86% para a área urbana, o 

que mudará radicalmente o quadro do esgotamento sanitário do município de Limoeiro 

do Norte a um curto prazo de tempo.  
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ROTEIRO DE CAPACITAÇÃO 

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ESGOTOS) 

 

O QUE PRECISAMOS SABER... 

� Se existe rede de coleta de esgoto na sua localidade e se as casas são 

ligadas à rede ou não. 

� Se o esgoto coletado é tratado ou simplesmente lançado em um rio, lagoa, 

canal, córrego, represa ou lago. Informar o nome desses. 

� Qual o tipo de tratamento dado ao esgoto coletado (Exemplo: lagoa de 

estabilização, decanto-digestores, reatores anaeróbios). 

� Se esgotos domésticos correm a céu aberto pelas ruas. 

� Se esgotos domésticos são lançados diretamente das casas para córregos, 

lagoas, rios, canais. Informar o nome e dizer se essas águas também são 

utilizadas para beber, cozinhar, tomar banho, lavar utensílios, etc. 

� Se as casas possuem fossa. Dizer que tipo de fossa é mais utilizada na 

comunidade (Tipos: fossa negra/seca, fossa séptica ou sumidouro). 

� Quais os principais problemas enfrentados na comunidade pela falta de 

coleta e tratamento do esgoto. 

 

O QUE A POPULAÇÃO PRECISA SABER... 

� DE QUE MODO AS ÁGUAS POLUÍDAS PODEM TRANSMITIR 

DOENÇAS? 

O que mais polui e degrada os córregos nas cidades é o lançamento de esgoto 

e lixo diretamente nos cursos d'água. As fezes, sobretudo dos doentes, 

possuem grande quantidade de micróbios, que contaminam as águas. O 

contato direto ou indireto (insetos que pousam nas fezes e nos alimentos) pode 

causar, principalmente nas crianças, o aparecimento de parasitoses, de 

verminoses, de infecções intestinais, de doenças da pele, que se manifestam 

por meio de um ou mais dos seguintes sinais sintomas: diarréia, dor de barriga, 

febre, vômitos, desidratação e infecções. 
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� QUAL A DIFERENÇA ENTRE FOSSA NEGRA/SECA, FOSSA SÉPTICA E 

SUMIDOURO? 

− Fossa seca ou fossa negra: escavação (buraco) no solo onde as fezes e o 

material de asseio (ex: papel higiênico) são depositados. Não utiliza água. 

Seus principais problemas são o mau cheiro e a proliferação de insetos, 

principalmente moscas. 

− Fossa séptica: tanque com paredes de tijolo ou concreto. Recebe os 

esgotos de vasos sanitários, pias, tanques de lavar roupa, etc. A água que 

sai da fossa ainda tem muita má qualidade, principalmente por ter muitos 

micróbios, por isso não pode ser utilizada diretamente na horta nem 

lançada em cima do terreno ou dentro do açude ou barreiro. As fossas 

sépticas não devem ficar muito perto das moradias (para evitar meu cheiro) 

nem muito longe (para evitar tubulações muito longas). A distância 

recomendada é de 4 metros. 

− Sumidouro: é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do 

efluente da fossa séptica no solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


